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SVERIGE

KRÖNIKAN HANS BERGSTRÖM
PUBLICERAD 2002-12-22

De årliga befolkningssiffrorna från Statistiska centralbyrån är
alltid högintressanta. De speglar mänskliga öden: födelse och
död, flyttningar och relationer. Den som gör sig mödan att
botanisera bland siffrorna finner mycket som inte upptäckts i
den första nyhetssållningen.

En sådan upptäckt är vad som händer med livslängden i Sverige.
De kvinnor som dog under 2002 var i genomsnitt 82,1 år,
berättar SCB. Männen som dog var i genomsnitt 77,7 år.

Två snabba iakttagelser:

1. Medellivslängden fortsätter att stiga, och den ökar i
accelererande takt! Detsamma gäller för två andra länder i
världstoppen, Japan och Frankrike, visar den danske demografen
Kaare Kristiansen. För män i Sverige ökade medellivslängden
med 2,35 år mellan 1992 och 2002. Den ökade med 1,9 år mellan
1982 och 1992. För vart fjärde år adderas nu ett år av ökad
livslängd för svenska män. Detta är fantastiskt i vår historia. Och
det är ett av många tecken på att svenska folket i själva verket
blivit allt friskare. Friska år, inte sjuka år, läggs till livet, visar en
färsk studie på skånska data.

2. Skillnaden i medellivslängd mellan kvinnor och män fortsätter
att utjämnas. Varför denna skillnad finns är alltjämt något av en
gåta. Men den var 6 hela år 1982, 5,4 år 1992 och är 4,4 år 2002.
För dem som redan uppnått 65 års ålder är skillnaden ännu
mindre (betydligt fler män än kvinnor dör i förvärvsaktiv ålder,
genom hjärtattacker, rökning, alkoholism och självmord).
Skillnaden minskar glädjande nog genom att männen ökar sin
livslängd, inte genom att kvinnorna minskar sin. Det här har
enorm betydelse för framtiden. Fler äldre kvinnor kommer att ha
sina män kvar i livet, och inte bara som vårdfall.

En annan upptäckt gäller flyttningar.

- Inom landet flyttar nu fler från Stockholm än till Stockholm.
Nettot ut från Stockholms län till övriga landet var 2 614
personer under de första tre kvartalen av 2002. Man kan ana
brist på bostäder, dyra bostäder, ny attraktion hos andra delar av
Mälardalen med snabbare tåg etcetera.

- Från utanför Sverige flyttar nu allt fler hit. Antalet invandrare
har gått från knappt 40 000 1996 till beräknade 63 700 i år. Som
jämförelse kan nämnas att antalet invandrare var i snitt 42 000
under 1960-talet, 39 000 under 1970-talet, 41 000 under 1980-
talet. "Irakiska medborgare" anges som den största enskilda
invandrargruppen under 2002. Med det menas nog i huvudsak
kurder.

https://www.dn.se/sverige/
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Andelen födda utomlands är nu 11,8 procent av Sveriges
befolkning. För tio år sedan var motsvarande andel 9,9 procent.
1980 var den 7,5 procent.

Sverige har med framgång tagit emot stora grupper av
invandrare förr. De har betytt mycket, som entreprenörer, som
yrkeskunniga, som introduktörer av spännande mat etcetera. Det
oroande nu är förstås att vi har rekordinvandring, men på en
arbetsmarknad som vägrar släppa in de nya. Här måste komma
ett genombrott. Bland det viktigaste som hände under 2002 var
att ombudsmannen mot etnisk diskriminering vann sitt första
stora mål i Arbetsdomstolen: ett företag som sysslar med
telefonintervjuer fälldes häromveckan för diskriminering, sedan
det vägrat anställa en kvalificerad kvinna med hänvisning till att
hon hade en liten brytning när hon talade svenska.

Sedan kan vi notera att kvinnans ålder vid första barnet fortsätter
att stiga, men barn blir det ändå i åldrar över 30. Dock något
färre än förr i svensk historia. Uppgången som kan noteras är
inte större än att det nu föds 1,6 barn per kvinna i fertil ålder. Det
innebär att vi går mot sjunkande folkmängd och
förvärvsarbetande när vi 40-talister är framme vid växande
vårdbehov - om det inte var för invandrarna.

Hans Bergström

hans.bergstrom@dn.se

08- 738 10 10

TEXT

BERGSTRÖM-HANS

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt


